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1. Inleiding 

MDG’s en globalisering 
De Millennium Development Goals zijn leidraad voor het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkings-
beleid, dat gericht is op duurzame armoedebestrijding. Er is brede internationale consensus over de 
MDG’s en de manier waarop zij moeten worden gerealiseerd vóór 2015. Deze groeiende consensus 
over de invulling van de MDG’s sluit nauw aan bij de toegenomen onderlinge verwevenheid van 
problemen in de wereld onder invloed van globalisering.  
 
De globalisering van de wereldeconomie is het resultaat van een aantal ontwikkelingen en processen 
die onderling samenhangen, zoals deregulering en liberalisering, toename van internationale handel en 
directe buitenlandse investeringen, de internationalisering van financiële markten, de ontwikkeling van 
communicatie -en transporttechnologieën, de privatisering van de publieke sector en migratie.  
Verdere liberalisering van de wereldhandel kan een belangrijke bijdrage leveren aan de economische 
groei, de werkgelegenheid, de bestrijding van de armoede en de verhoging van de welvaart in arme 
landen. Veel armoedeproblemen hebben echter juist te maken met arbeidsrelaties die onder invloed 
van globalisering aan verandering onderhevig zijn. In een wereld waar kapitaal veel mobieler is dan 
arbeid zijn allerlei nieuwe vormen van organisatie en arbeidsverhoudingen gecreëerd waarbij 
bedrijvigheid zeer snel verplaatst kan worden. Dit heeft in verschillende landen en regio’s zeer 
uiteenlopende consequenties. De negatieve gevolgen van de informalisering van de economie en de 
flexibilisering van arbeidsrelaties raken met name de meest kwetsbare mensen in arme landen. 
Hieronder worden een aantal van deze gevolgen geschetst.  
 
Genderongelijkheid 
De inkomenspositie van vrouwen is gemiddeld slechter dan die van mannen, waar ook ter wereld. 
Bovendien hebben vrouwen vaak een slechtere positie op de arbeidsmarkt. De mogelijkheden voor 
vrouwen een gelijkwaardig en onafhankelijk bestaan op te bouwen worden sterk belemmerd door hun 
zorgtaken. In de vrijhandelszones en in de informele economie werken relatief veel vrouwen. Daar 
zijn ze erg kwetsbaar. Vrouwen worden extra getroffen door geweld op de werkvloer, met name als 
het seksueel geweld betreft.  
 

 1



HIV/AIDS 
De verspreiding van de HIV/AIDS epidemie gaat razendsnel. Met name in Zuidelijk Afrika is de 
epidemie zo ver gevorderd dat maatschappelijke structuren worden aangetast. Hieraan liggen 
verschillende oorzaken ten grondslag, die onder andere te maken hebben met globalisering. 
Arbeidsmigratie in het Zuiden neemt bijvoorbeeld snel toe. Velen verlaten hun stad of dorp op zoek 
naar werk en inkomen. Op deze manier wordt de epidemie geografisch verspreid. Migranten komen 
daarbij vaak in absolute misère terecht en ontberen elke vorm van bescherming. Mensen in kwetsbare 
posities (zoals migranten, vrouwen en jongeren) en zonder rechtsbescherming zijn extra gevoelig voor 
een epidemie als deze.  
 
Kinderarbeid 
Aan het begin van de 21-ste eeuw zijn er nog steeds ongeveer 250 miljoen werkende kinderen. 
Globalisering heeft dit probleem niet uitgebannen, in tegendeel. Kinderarbeid komt het meeste voor in 
sectoren en landen waar werknemersrechten met grote regelmaat worden geschonden en waar 
vakbonden niet of nauwelijks zijn georganiseerd. Uitbannen van kinderarbeid is alleen mogelijk als 
tegelijkertijd voor de kinderen en hun ouders alternatieven zijn. Daartoe is het noodzakelijk dat er 
flink wordt geïnvesteerd in goed en toegankelijk onderwijs en dat de inkomens- en 
werkgelegenheidssituatie van de ouders wordt verbeterd.  
 
Om daadwerkelijk de MDG’s vóór 2015 te kunnen realiseren moet de mondiale samenhang tussen 
onderwerpen als armoede, veiligheid, migratie, economische ontwikkeling, kapitaal- en 
handelsstromen en een verantwoord beheer van onze natuurlijke hulpbronnen beter worden 
geïntegreerd in het ontwikkelingsbeleid. Naast de MDG’s die als uitgangspunt gelden voor het 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, geldt de Millennium Declaration als een belangrijk 
uitgangspunt voor het werken aan de bevordering van mensenrechten. De overheid erkent daarbij de 
rol van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

Samenwerking met maatschappelijke organisaties 
De beleidsvisie op samenwerking met maatschappelijke organisaties impliceert dat duurzame 
armoedebestrijding en de ontwikkeling van een ‘civil society’ (maatschappelijk middenveld) 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het opkomen voor rechten, het creëren van 
ontplooiingsmogelijkheden en het verkrijgen van toegang tot hulpbronnen, geschiedt door 
(zelf)organisatie, krachtenbundeling tot sociale beweging en het organiseren van countervailing 
power. De ‘civil society’ speelt een belangrijke rol in empowerment, waarbij het samenspel tussen 
mondige burgers en een sterke overheid belangrijk is. Bij het ondersteunen van de civil society gelden 
de volgende uitgangspunten.  
 
Civil society ontwikkeling is een endogeen en autonoom proces. 
Sterke civil societies hebben hun eigen systemen en structuren en hun eigen diepgewortelde waarden 
en normen ontwikkeld over lange periodes. Buitenstaanders staan voor de opgave de interne dynamiek 
van een in essentie autonoom proces te versterken en te voeden. Bij gebrek aan kennis kunnen ook 
goedbedoelde interventies verstorend werken. 
 
Noordelijke Civil Society Organisaties (CSO’s) zijn goed toegerust om Zuidelijke CSO’s in hun 
capaciteitsopbouw te ondersteunen. 
De veelheid aan verschijningsvormen en fasen in ontwikkeling van civil society in verschillende 
landen in het Zuiden vragen om maatwerk bij externe interventies. Dat maatwerk kan veelal het best 
geleverd worden door actoren uit andere civil societies, die dezelfde waarden en normen delen en een 
vergelijkbare geschiedenis kennen.  
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CSO’s als deel van international civil society spelen een belangrijke rol bij de bevordering van 
beleidscoherentie. 
Beleidsbeslissingen op andere terreinen dan OS en de dynamiek van de economische mondialisering 
zijn vaak van grotere betekenis voor de binnen- of buitensluiting van armen dan alle 
ontwikkelingshulp bij elkaar. Een internationaal verbond van maatschappelijke organisaties is een 
belangrijke kracht voor verandering. De vorming van internationale netwerken voor lobby en 
advocacy, het helpen bouwen van transparante instituties voor eerlijke Noord-Zuid onderhandelingen 
en het creëren van ruimte voor zuidelijke CSO’s om de belangen van het Zuiden in het Noorden te 
behartigen – kortom de mondialisering van civil society – verdient ondersteuning. 

 
Bovenstaande argumenten leiden tot de noodzaak van financieringssystemen die de positie van CSO’s 
respecteren en ruimte geven aan CSO’s die op niet-traditionele wijze internationale beleidscoherentie 
bevorderen. Bij deze CSO’s horen ook nationale en internationale vakbondsorganisaties.  

2. De rol van de vakbeweging bij duurzame armoedebestrijding 
 
Vakbonden nemen binnen de civil society een unieke positie in. In de eerste plaats zijn vakbonden 
ledenorganisaties die hun achterban kunnen bewegen tot collectieve actie. Vakbondsorganisaties 
hebben wereldwijd formele posities in overlegstructuren met overheden en werkgeversorganisaties, 
die worden erkend in de ILO. In bipartiete en tripartiete overlegorganen kunnen vakbonden op 
nationaal en internationaal niveau sociaal-economisch beleid beïnvloeden. Via internationale 
(sectorale) koepels zijn vakbondsorganisaties in het Noorden direct verbonden met 
vakbondsorganisaties in het Zuiden. Zo kan de vakbeweging vanuit verschillende posities overheden 
en  werkgevers aanspreken en dit onderling afstemmen. 
 
De internationale vakbeweging kan een wezenlijke bijdrage leveren aan duurzame armoedebestrijding 
en het realiseren van de MDG’s vanwege haar focus op arbeidsrechten (waaronder vakbondsrechten). 
Bij het stimuleren van een gunstig ondernemingsklimaat is de betrokkenheid van de vakbeweging van 
belang. Ook kan de vakbeweging een rol spelen bij het bevorderen van eerlijke handel en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 
Arbeidsrechten als voorwaarde  
De core-business van de vakbeweging is het bevorderen van arbeidsrechten (waaronder ook 
vakbondsrechten) en een rechtvaardige inkomstenverdeling via collectieve onderhandelingen. Er 
bestaat een strategische link tussen arbeidsrechten, sociale dialoog en democratisering, die een 
positieve invloed kan hebben op de vermindering van armoede. De waarborging van arbeidsrechten 
zoals het recht op organisatie, is een belangrijke voorwaarde voor democratisering en ook voor het 
realiseren van een rechtvaardigere verdeling van economische groei. Indien werknemers zich kunnen 
organiseren en er sprake is van serieuze dialoog en onderhandelingen, is er ook ruimte om problemen 
op te lossen, zoals discriminatie van vrouwen, kinderarbeid etc. Er is een duidelijke link te leggen 
tussen arbeidsrechten en de MDG’s. De rol voor de vakbeweging bij structurele armoedebestrijding is 
schematisch als volgt te beschrijven:  
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Inbreng op nationaal niveau:  
sociale dialoog en verbetering van het ondernemingsklimaat 
Om armoedevermindering te realiseren moet economische groei ook leiden tot productieve en 
volwaardige werkgelegenheid. De particuliere sector (werkgevers en werknemers en hun organisaties) 
speelt een cruciale rol in het bevorderen hiervan. Vakbonden komen op voor de belangen van 
werknemers en dragen ertoe bij dat er via collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden een 
eerlijke verdeling van de groei tot stand komt. Een hoge organisatiegraad van werknemers leidt veelal 
tot een lagere inkomensongelijkheid en inflatie, minder loondiscriminatie van vrouwen en 
minderheidsgroepen, een hogere productiviteit en daardoor betere economische prestaties.  
 
Een goede sociale infrastructuur als onderdeel van het ondernemen tegen armoede is van groot belang. 
Stabiele sociale verhoudingen en een vorm van sociale dialoog dragen bij aan een betere economie. 
Goed algemeen overleg over lonen en arbeidsvoorwaarden gaat dikwijls samen met lagere en minder 
langdurige werkloosheid, lagere loonsverschillen en minder en kortere stakingen dan in landen waar 
het overleg minder sterk is uitgebouwd. Goede industriële relaties kunnen het investeringsklimaat 
bevorderen. 
 
Particulier initiatief en bedrijvigheid kunnen onder bepaalde voorwaarden leiden tot economische 
groei, volwaardige werkgelegenheid, goede sociale verhoudingen en ecologische duurzaamheid. 
Vakbonden kunnen via sociale dialoog bijdragen aan de totstandkoming van een dergelijke ‘enabling 
environment’. Via het bevorderen van sociale dialoog kan de vakbeweging bovendien bijdragen aan 
het bevorderen van democratische verhoudingen in landen waar deze ontbreken of waar een open 
conflict is. 
 
Inbreng op internationaal niveau:  
fundamentele arbeidsnormen, eerlijke handel en MVO 
Ook vanuit het internationale perspectief is de rol als gesprekspartner c.q. controlerende partij van de 
vakbeweging van belang om te blijven wijzen op de toepassen van internationaal vastgelegde 
arbeidsnormen. Bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) worden door de tripartiete delegaties 
van de lidstaten internationale arbeidsnormen vastgesteld. Een speciale groep van deze arbeidsnormen 
vormen de zogenaamde fundamentele arbeidsnormen2. Dit zijn fundamentele mensenrechten, die voor 
iedereen en overal gelden. Samenwerking tussen vakbonden, werkgevers en overheden moet er toe 
leiden dat deze internationaal erkende rechten van werknemers universeel worden gerespecteerd.  
 
De internationale vakbeweging zet zich er voor in dat de WTO de fundamentele arbeidsnormen 
koppelt aan handelsakkoorden en dat zij zich als organisatie duidelijk uitspreekt over het belang van 
naleving van deze normen. Sociale partners, in het bijzonder de vakbeweging, hebben de belangrijke 
taak om de sociale dimensie van handel in beeld te brengen. 
Daarnaast kan de internationale vakbeweging bij de internationale financiële instellingen, IMF en 
Wereldbank, aandringen op meer aandacht voor een ‘pro-poor’ benadering van economische 
hervormingen. Bovendien bieden PRSP’s voor de vakbeweging een kapstok om thema’s als sociale 
dialoog, arbeidsnormen, sociale zekerheid en werkgelegenheid op de agenda te krijgen.   
 
Naarmate het globaliseringsproces voortschrijdt en de invloed van multinationale ondernemingen 
toeneemt, wordt het steeds belangrijker dat er duidelijkheid bestaat aan welke normen en voorwaarden 
zij zich in hun internationale handelen moet houden. Ketenverantwoordelijkheid is hierbij een centraal 
begrip. Sociaal of maatschappelijk verantwoord ondernemen kan op verschillende manieren worden 
bevorderd: door middel van gedragscodes, keurmerken, convenanten of andere afspraken met 
bedrijven over hun ondernemingsgedrag. Vakbonden in het Noorden kunnen bedrijven uit hun land op 

                                                      
2 De fundamentele arbeidsnormen zijn: het recht op organisatie, het recht op collectief onderhandelen, het 
verbod op discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid. 
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grond van deze afspraken aanspreken op arbeidsnormen die zij hanteren voor collega-werknemers 
wereldwijd en de eisen die zij stellen aan hun toeleveranciers. 

3. Knelpunten  
 
De internationale vakbeweging kent zelf ook een aantal belangrijke uitdagingen. Die hebben onder 
andere te maken met haar representativiteit. De vakbeweging is de enige directe vertegenwoordiger 
van werknemers. Vakbonden komen in eerste instantie op voor de belangen van hun leden. In het 
Zuiden zijn echter maar relatief weinig werknemers lid van een vakbond. Een steeds groter wordend 
deel van de bevolking werkt op basis van tijdelijke contracten of is werkzaam in de informele 
economie. Mensen die hun baan verliezen, al dan niet onder invloed van globalisering, dreigen uit het 
zicht te raken van de vakbeweging. Vrouwen, jongeren en kinderen en etnische minderheden zijn 
minder goed vertegenwoordigd in de vakbeweging,  terwijl zij wel een groot deel van de 
beroepsbevolking uitmaken en een extra kwetsbare positie innemen. Vakbondsorganisaties worden 
vaak gekenmerkt door sterke hiërarchische verhoudingen en weinig diversiteit. Belangrijke interne 
aandachtspunten zijn daarom enerzijds het verbinden van (tijdelijke) arbeid en werkloosheid en 
anderzijds democratisering. 
 
Ook is het voor de internationale vakbeweging zaak om een duidelijk antwoord te formuleren op 
interne belangentegenstellingen. Om daadwerkelijk meerwaarde te kunnen bieden voor collega-
werknemers in het Zuiden ten opzichte van andere organisaties, is een goede afstemming tussen 
nationaal & internationaal werk binnen de vakbeweging zelf essentieel. Bij de onderhandelingen over 
arbeidsvoorwaarden in het Noorden dient de vakbeweging ook het belang van collega’s (in dezelfde 
sectoren) in ontwikkelingslanden voor ogen te houden.  

4. Ondersteuning via Nederlandse vakcentrales 
 
Naast de beleidsvisie op de samenwerking met maatschappelijk organisaties liggen de volgende 
overwegingen ten grondslag aan de keuze voor ondersteuning van Zuidelijke vakbondsorganisaties via 
Nederlandse vakcentrales.  

Legitimiteit  
De internationale vakbeweging ontleent zijn legitimiteit aan de verenigingstructuur. Haar belangrijkste 
kracht ligt in de organisatie en mogelijkheden van collectieve actie. Vakbonden zijn ledenorganisaties 
en hebben vergeleken met bijvoorbeeld NGO’s democratisch georganiseerde achterbannen. Toch is er 
op dit gebied verbetering mogelijk. Ondersteuning door Nederlandse vakcentrales kan daarbij als 
impuls dienen. 

Verbondenheid en uitwisseling van ervaring en expertise 
Er is sprake van samenwerking tussen gelijksoortige organisaties, die veelal aangesloten zijn bij 
dezelfde internationale koepelorganisaties op sectorbasis en/of op vakcentraleniveau. Het betreft dus 
samenwerking tussen organisaties die zich inzetten voor vergelijkbare doelen en gemeenschappelijke 
uitgangspunten kennen. Er is in sterke mate sprake van een natuurlijke solidariteit tussen 
partnerorganisaties en donororganisaties en langdurige relaties met deze partnerorganisaties. 
Ondersteuning door de Nederlandse vakbeweging van de vakbeweging in de verschillende continenten 
bestaat naast financiële ondersteuning in belangrijke mate uit uitwisseling van ervaring en expertise. 
Dit versterkt mogelijkheden voor capaciteitsopbouw. Er wordt ook politieke en morele steun gegeven 
en vindt er samenwerking plaats om beleidsbeïnvloeding, zowel op nationaal als internationaal niveau 
te realiseren. 

Netwerkvorming 
De vakbeweging heeft een lange traditie van bundeling en netwerkvorming op nationaal, continentaal 
en internationaal niveau. In tijden van globalisering doen problemen zich ook op verschillende niveaus 
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voor, zowel nationaal, regionaal als internationaal. De structuur van de internationale vakbeweging 
leent zich bij uitstek om activiteiten op te zetten op deze verschillende niveaus  Daarbij is de 
paraplufunctie van de internationale vakbondskoepels van groot belang voor de afstemming en 
coördinatie. Tevens is in toenemende mate sprake van de vorming van allerlei vakbondsnetwerken 
binnen sectoren en binnen multinationals, waardoor activiteiten op het gebied van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen op een directe en geheel eigen wijze kunnen worden vormgegeven. Bij het 
versterken van organisaties en internationale netwerkvorming sluiten de Nederlandse vakcentrales aan 
bij uitgangspunten en prioriteiten die gezamenlijk met en binnen de internationale vakbeweging zijn 
afgesproken. 

De koppeling van capaciteitsopbouw en lobby 
De afstemming van projecten en programma’s in het Zuiden met lobby- en campagneactiviteiten in 
Nederland levert een grote inhoudelijke meerwaarde op. 
• Door de ondersteuning van vakbondsorganisaties in het Zuiden onderwerp te maken van CAO-

onderhandelingen kan de Nederlandse vakbeweging internationale solidariteit koppelen aan de 
core-business van de vakbeweging. 

• Vertegenwoordingen bij (inter)nationale overleggremia zoals de Sociaal-Economische Raad 
(SER) bieden een belangrijk kanaal voor beleidsbeïnvloeding door de vakbeweging. Met 
vertegenwoordigers bij internationale organisaties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie 
(ILO) heeft de vakbeweging tevens een goed internationaal vertrekpunt voor lobbyactiviteiten die 
geënt zijn op behoeften van de partners in het Zuiden. 

• Door de samenwerking met internationale partners (zoals de internationale vakbondsfederaties en 
bilaterale partners) kunnen campagne- of lobbyactiviteiten zodoende internationaal opgepakt en 
uitgevoerd worden. Het is van belang een goede afstemming te vinden tussen projecten, lokale 
en/of regionale projectpartners en campagnes. De informatie die daardoor vrijkomt en strategieën 
die ontwikkeld kunnen worden zullen het voeren van campagnes en acties effectiever maken. 

Voorlichting en draagvlak 
Ook het voorlichtingswerk door de vakbeweging draagt een uniek karakter en onderscheidt zich op 
diverse punten van andere maatschappelijke organisaties.  
• De vakcentrales hebben in potentie een zeer groot bereik van bijna 1,6 miljoen leden en daarmee 

een groot draagvlak in de Nederlandse samenleving. Zij en vakbondsbestuurders vormen een 
goede ingang tot bedrijven. 

• Het arbeidsvoorwaardenoverleg vormt een uniek instrument van de vakbeweging in het creëren 
van bewustwording en betrokkenheid van leden (en werkgevers)  bij ontwikkelingssamenwerking. 

• In Nederland hebben de vakcentrales een belangrijke positie in de overlegeconomie. De 
vakcentrales spelen een belangrijke rol in de stimulering van aandacht en draagvlak voor 
arbeidsgerelateerde thema’s in het kader van armoedebestrijding in de wereld. Ook door deel te 
nemen aan fora en debatten kunnen vakbondsmedewerkers vanuit het werknemersperspectief een 
bijdrage leveren aan discussies en de stem van hun partnerorganisaties in het Zuiden vertolken. 

 
Tot slot zijn de Nederlandse vakcentrales in de positie om activiteiten van Nederlandse vakbonden met 
hun Zuidelijke partners centraal te coördineren. Ook kunnen de Nederlandse vakcentrales door het 
stimuleren van uitwisseling van ervaring en expertise tussen de verschillende bonden bijdragen aan 
deskundigheidsbevordering en een rol spelen bij de kwaliteitsbewaking van de interventies. 
Op grond van bovenstaande overwegingen biedt het Beleidskader Vakbondsmedefinanciering ruimte 
om Nederlandse vakcentrales financieel te ondersteunen die bijdragen aan de ontwikkeling van de 
vakbeweging in ontwikkelingslanden. 

5. Doelstelling van het subsidiesysteem  
 
Doelstelling van het VMP is om een bijdrage te leveren aan de versterking van vakbondsorganisaties 
in ontwikkelingslanden en de bevordering van arbeidsrechten wereldwijd.  
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Beoogde resultaten van het VMP zijn: 
• Een verbeterde organisatiecapaciteit van de partnerorganisaties. Dit heeft zowel betrekking op de 

oprichting van nieuwe vakbonden en de erkenning van deze organisaties als op de versterking van 
reeds bestaande vakbonden, onder andere door vergrote vaardigheden van vakbondsleiders en 
vakbondsleden (onderhandelingsvaardigheden, verhogen van het kennisniveau betreffende 
arbeidswetgeving, leiderschap etc.) en een verbeterde praktijk van planning, monitoring en 
evaluatie. 

• Betere naleving van de ILO conventies, waaronder erkenning van de positie van 
vakbondsorganisaties op nationaal niveau (betrokkenheid bij sociale dialoog) en een verbeterde 
leef- en arbeidssituaties van werkenden. Een verbeterde leef- en arbeidssituatie van werkenden 
betekent verbeterde nationale en internationale arbeidsverhoudingen. Verbeterde collectieve en 
individuele belangenbehartiging door vakbonden speelt daarbij een belangrijke rol. 

Deze verschillende resultaten zijn nauw met elkaar verbonden.  

6. Aard en werkwijze van het VMP 
 
Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen Nederlandse vakcentrales een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van de vakbeweging in landen in het Zuiden of de armste landen in Zuid-Oost 
Europa (voorkomend op de DAC-1 lijst). Zij sluiten aan bij de prioriteiten die door de internationale 
vakbeweging gezamenlijk zijn vastgesteld. Nederlandse vakcentrales geven steun aan  
vakbondsorganisaties in DAC-1 volgens één of meer van de volgende interventiestrategieën:   
1. Directe armoedebestrijding  
2. Lobby en beleidsbeinvloeding 
3. Maatschappij opbouw  
 
Deze strategieën worden ingevuld via: 
1. directe steun aan vakbonden in ontwikkelingslanden (technisch en financieel) 
2. tripartiet overleg met overheden, internationale instellingen en bedrijven  
3. (strategische) samenwerking  met andere spelers in het veld  
Cruciaal bij de invulling van de interventiestrategieën is commitment  en het creëren van een 
trampoline in plaats van een vangnet. Transparantie en accountability over doelen, werkwijze, 
afstemming met PRSP’s, en het leveren van maatwerk. Goed donorschap in brede zin. 
 
Omdat de beoogde resultaten van het VMP nauw met elkaar verbonden zijn dienen de verschillende 
interventiestrategieën zoveel mogelijk op elkaar te worden afgestemd en op een redelijke manier te 
worden gespreid. 

Partners in Noord en Zuid  
De vakbeweging typeert zich wereldwijd door een veelheid aan organisaties op landelijk, regionaal en 
internationaal niveau. De vakbeweging is zowel centraal als sectoraal georganiseerd. De situatie in 
Nederland waarin bonden zich met name op sectorniveau hebben ontwikkeld en leden direct zijn 
aangesloten bij sectorale vakbonden, is niet altijd vergelijkbaar met die in ontwikkelingslanden. 
Bonden hebben zich daar vaak door de andere context sterk ontwikkeld op bedrijfsniveau. Vanuit het 
VMP kunnen daarom vakbondsorganisaties op verschillende niveaus worden ondersteund.  
 
Naast de steun aan vakbondsorganisaties worden ook organisaties ondersteund, die dienstverlenend 
zijn aan vakbonden  (bijvoorbeeld trainings- en onderzoeksinstituten). Daarnaast is het zo dat in 
sommige situaties de vakbeweging niet in is staat om vrij en onafhankelijk te opereren. In die gevallen 
kunnen ook andersoortige organisaties worden ondersteund die de belangen van werkenden behartigen 
of zich beijveren voor mensen- en werknemersrechten. Gelijkwaardigheid tussen organisaties in het 
Noorden en het Zuiden speelt bij alle samenwerkingsverbanden een belangrijke rol. 
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Strategische samenwerking van vakbonden met andere organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld vindt plaats op basis van de meerwaarde van de verschillende actoren. Hierbij houden 
vakbonden eigen missie en doel voor ogen en wordt altijd getracht recht te doen aan de verschillende 
belangen die spelen. 

Doelgroepen 
Doelgroepen van de partnerorganisaties zijn in het algemeen de werknemers, de leden in een bepaald 
bedrijf of aangesloten organisatie. Binnen het VMP wordt daarnaast speciale aandacht geschonken aan 
groepen die in een achtergestelde positie op de arbeidsmarkt verkeren en dikwijls ook binnen de 
vakbeweging niet evenredig vertegenwoordigd zijn. De specifieke problemen van vrouwen, jongeren, 
werkende kinderen en werkenden in de informele sector worden meegenomen in de aandachtspunten 
en de lobby van de vakbeweging en eventueel geadresseerd in specifieke programma's of projecten.  

Voorlichting & campagnes 
Het voorlichtings- en campagnewerk van de Nederlandse vakbeweging heeft tot doel om een bijdrage 
te leveren aan de vergroting van de kennis over de arbeidsrechtensituatie wereldwijd. Het moet het 
projecten- en financieringswerk van de vakcentrales en betrokken bonden in ontwikkelingslanden, dat 
betrekking heeft op arbeidgerelateerde armoedeproblemen, zichtbaarder en herkenbaarder te maken. 
De vakbeweging streeft ernaar om via voorlichtings- en campagneactiviteiten, die aansluiten bij het 
projectenwerk in ontwikkelingslanden, de betrokkenheid van Nederlandse vakbonden en hun leden bij 
deze problemen te vergroten. Tenslotte moet het werk leiden tot een grotere kans op het behalen van 
resultaten voor collega-bonden in ontwikkelingslanden. 

7. Procedure en toetsing 
 
Dit beleidskader betreft de medefinanciering van Nederlandse vakcentrales voor de periode 2005-2008 
en zal derhalve door het Departement en de Posten als zodanig worden gehanteerd. De hierna 
volgende procedure voor subsidieaanvragen betreft alleen de fondsen uit de centrale middelen. Voor 
de gedelegeerde fondsen op ambassades gelden andere procedures. 
 
Op basis van dit beleidskader kunnen Nederlandse vakcentrales programmafinanciering ontvangen om 
een samenhangend onderdeel van het totaal van activiteiten van de organisatie uit te kunnen voeren. 
De subsidie wordt verleend voor een periode van maximaal 4 jaar.  

Procedure 
De Nederlandse vakcentrales die in aanmerking wensen te komen voor een subsidie op basis van dit 
beleidskader dienen vóór 1 juni 2004 een daartoe strekkende aanvraag in te dienen bij het 
Departement. Deze aanvraag dient te omvatten een bedrijfsplan, een begroting en een 
liquiditeitsprognose. De aanvraag zal worden getoetst aan de mate waarin het voorstel bijdraagt aan de 
doelstellingen van dit beleidskader en aan de criteria die hieronder uiteen worden gezet.  
 
De voortgang in de uitvoering van het bedrijfsplan wordt gemonitord aan de hand van jaarplannen en 
jaarverslagen. Het ministerie voert het overleg hierover met de vakcentrales die subsidie ontvangen. 
Dit overleg, dat minimaal twee maal per jaar plaatsvindt, betreft zowel beleidsinhoudelijke als 
uitvoerende zaken. De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft één maal per jaar overleg met 
de vakcentrales met betrekking tot de beleidsinhoudelijke zaken.  

Toetsing 
De ontvangen subsidie aanvragen worden getoetst op twee hoofdpunten: 
• De eigenschappen en kwaliteit van de aanvragende organisatie; 
• De inhoud en kwaliteit van de subsidie aanvraag. 
 
Criteria voor subsidie zijn: 
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1. Met betrekking tot de kenmerken, kwaliteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
organisatie: 
1.1 de organisatie is een Nederlandse vakcentrale; 
1.2 de relatie van de missie van de organisatie met armoedebestrijding;  
1.3 gehanteerde interventiestrategie (vertaling van de missie in strategie en resultaten); 
1.4 aard en kwaliteit van de relaties met partnerorganisaties; 
1.5 aard en kwaliteit van de relaties met derden; 
1.6 de organisatie voert een adequaat inhoudelijk en financieel beheer, onder andere 

blijkend uit de kwaliteit en continuïteit van de interne bedrijfsvoering, het systeem van 
monitoring, evaluatie en het afleggen van verantwoording naar buiten toe; 

1.7 de organisatie toont lerend en innoverend vermogen, en is gericht op overdracht van 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden naar de lokale organisatie(s); 

1.8 de organisatie werkt via voorlichting & campagnes aan draagvlakvergroting voor 
ontwikkelingssamenwerking 

2. Met betrekking tot de kwaliteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van het voorgestelde 
initiatief (de voorgestelde initiatieven); 
2.1 ontwikkelingsrelevantie – bijdrage aan armoedebestrijding;  
2.2 het voorgestelde initiatief is vraaggericht en aantoonbaar in nauwe samenwerking met 

de lokale organisaties tot stand gekomen en uitgewerkt; 
2.3 de kwaliteit van probleemanalyse, maatwerk, capaciteitsopbouw en overdracht van 

capaciteiten (duurzaamheid) en gendergelijkheid zullen in de beoordeling worden 
meegenomen; 

2.4 consistentie en helderheid van het voorstel wat betreft doelen, resultaten, activiteiten 
en middelen; 

2.5 mate waarin de beoogde resultaten specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden gedefinieerd zijn; 

2.6 efficiëntie van de inzet van middelen; 
2.7 de wijze waarop kwaliteitsbeheer, monitoring en evaluatie verankerd zijn in het 

voorstel; 
3. met betrekking tot tijdsduur en hoogte van de subsidie;  

3.1 de maximale tijdsduur voor de subsidie is vier jaar; 
3.2 de hoogte van de apparaatskosten/overhead bedraagt maximaal 9% van het totale 

subsidiebedrag.  

8. Kwaliteitsbewaking en ontwikkeling  
 
De subsidie-ontvangende organisaties zijn verantwoordelijk voor een adequaat systeem van 
monitoring en evaluatie en voor het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem in samenspraak met de 
Minister en andere ‘stakeholders’. Organisaties worden geacht op basis van bevindingen tijdig 
bijsturingen te verrichten en zonodig hiervoor toestemming te vragen van de Minister. De Minister 
houdt toezicht en is verantwoordelijk voor de vaststelling van de verantwoording van de toegekende 
subsidies. 
 
Het kwaliteitssysteem omvat de volgende aspecten:  
•  De organisaties dragen ieder voor zich verantwoordelijkheid voor de eigen bedrijfsprocessen en 

resultaten en rapporteren hierover aan de Minister volgens afgesproken inhoudelijke en financiële 
standaarden, waarbij onder andere aandacht wordt geschonken aan doeltreffendheid en 
doelmatigheid.  

•  De organisaties dragen ieder voor zich zorg voor een adequaat evaluatiesysteem.  
•  De Minister laat in nauw overleg met de betrokken organisaties tenminste één maal in de 

subsidieperiode een externe evaluatie uitvoeren.  
 

 9


